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Informacja Burmistrza Miasta Piechowice
Drodzy Mieszkańcy Piechowic,
pragnę poinformować Państwa, że w dniu 3 lutego 2021r. na Zgromadzeniu Wspólników spółki
KSWiK zostały podjęte dwie uchwały w sprawie
zgody na podział spółki KSWiK poprzez wyodrębnienie majątku związanego z Oddziałami KSWiK w
Piechowicach i Podgórzynie. W naszym przypadku
zorganizowaną część majątku w postaci Oddziału
w Piechowicach przejmie nasza spółka ZUK spółka
z o.o. w Piechowicach. Przeciwko uchwałą głosował
przedstawiciel Gminy Mysłakowice.
Trzeba też Państwu powiedzieć, że są to tylko uchwały intencyjne upoważniające Zarząd Spółki KSWiK
do opracowania, wspólnie z zarządem naszej spółki
ZUK, planu podziału spółki KSWiK wraz w wszystkimi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia
tego podziału. Dopiero tak przygotowane dokumenty będą podstawą do podjęcia właściwej uchwały o
podziale spółki KSWiK przez wspólników reprezentujących Gminę Podgórzyn, Mysłakowice, Kowary,
Szklarską Porębę, Piechowice i Związek Gmin Karkonoskich. Podział spółki KSWiK nastąpi z datą wpisu
takiej uchwały w sądzie KRS. Od tego czasu będzie
można mówić, że Piechowice nie są wspólnikiem
spółki KSWiK.
Informuję też, że na zakończenie Zgromadzenia
Wspólników jakie odbyło się w dniu 3 lutego 2021r.
Wójt Gminy Mysłakowice złożył wniosek o przygotowanie na najbliższe Zgromadzenie Wspólników projektu uchwały o rozwiązanie Spółki z uwagi na brak
możliwości dalszego funkcjonowania Spółki KSWiK.

Nie wiem co miał na myśli Wójt Mysłakowic składając wniosek o rozwiązanie spółki. Wiem natomiast, że
rozwiązanie spółki przez jej likwidację / tak nazywa
się rozwiązanie spółki / jest nierozsądne z uwagi na
obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe. Natomiast podział spółki KSWiK poprzez przeniesienie
całego majątku spółki KSWiK na inne spółki gminy:
Piechowice, Podgórzyn, Kowary, Szklarska Poręba i
Mysłakowice, w postaci tzw. wyodrębnionych, zorganizowanych części przedsiębiorstwa / dotychczasowe Oddziały spółki KSWiK / nie wywoła tych negatywnych skutków. Mam więc nadzieję, że intencja
wnioskodawcy jest szczera i miał on na myśli podział
spółki a w konsekwencji wspólnicy dokonają podziału
spółki KSWiK przez podział jej na pięć spółek. O takie
działania właśnie będę wnioskował na planowanym
Zgromadzeniu Wspólników. Nie mam wątpliwości,
że ostateczna decyzja o podziale spółki na pięć części ułatwi i przyśpieszy proces negocjacji związany z
opracowaniem i zatwierdzeniem planu podziału.
Liczę, że zgodne działanie ustawowych organów gmin
umożliwi zgodny i szybki proces podziału spółki co
rozwiąże powstałe konflikty interesów oraz wszelkiego rodzaju pomówienia mojej osoby z tym związane.
Mam nadzieję, że w ciągu roku będę mógł poinformować mieszkańców Piechowic o przejęciu od spółki
KSWiK majątku związanego z infrastrukturą wodno-ściekową naszego miasta.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Powiatowa komunikacja miejska

P

o raz pierwszy dzięki działaniom Powiatu Karkonoskiego w dniu 1 lutego 2021 roku ruszyła
,,Powiatowa Komunikacja Karkonoska’’, dzięki której nasze Miasto zyskało nowe połączenia komunikacyjne, które są realizowane przez dotychczas funkcjonującą po terenie naszej gminy firmę ,,Tour’’ Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze.
Dzięki powstaniu Powiatowej Komunikacji Miejskiej
Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać aż z 22 połączeń funkcjonujących na trasie Piechowice – Jelenia

Góra w tym 5 kursów jadących przez osiedle Piastów
oraz 10 kursów jadących do Karpacza (dotychczas
było ich tylko 4), jak również 12 kursów łączących
Piechowice ze Szklarską Porębą.
Szczegółowy rozkład jazdy autobusów jest dostępny
na stronie pks.jgora.pl
Karolina Sokołowska
Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu
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Rozpoczynamy inwestycje w 2021 roku

R

ozpoczęto realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul.
Zamkowej do włączenia do istniejącej kanalizacji
sanitarnej w ul. Cieplickiej w Piechowicach” w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Pakoszowskiej od ul. Zamkowej do skrzyżowania
z potokiem Piastówka z odejściem poza pas drogowy
– Etap II”. Wykonano przewiert sterowany pod dnem
rzeki Kamienna oraz 2 przeciski pod drogą powiatową
i drogą gminną ul. Przemysłową. Ułożono w wykopie
otwartym rurociąg tłoczny wzdłuż drogi powiatowej
do ul. Cieplickiej. Sfrezowano część jezdni ul. Cieplickiej w której ułożona zostanie kanalizacja sanitarna
do oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu robót sanitarnych na ul. Cieplickiej na odcinku od drogi powiatowej do oczyszczalni ścieków ułożona zostanie nowa
nawierzchnia asfaltowa. W chwili obecnej z uwagi na
warunki atmosferyczne roboty zostaną wstrzymane.
Niemniej planowany termin zakończenia robót tj. 20
maja 2021 r. nie jest zagrożony. Umowę na realizację
zadania podpisano jeszcze w ubiegłym roku. Inwestycję wykonuje firma „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora.
Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w
Piechowicach. Na zadanie to składają się 2 elementy:
zadanie nr 1 : Przebudowa ulicy Reja wraz z budową
kanalizacji deszczowej i zadanie nr 2 : Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Piechowicach.
Wykonawca robót : Jadar s.c. Jarosław Niedzielski,
Adam Balicki z Wojcieszyc, przygotowuje dokumenty
niezbędne do rozpoczęcia robót, zwożone są pierwsze
materiały budowlane. W ramach pierwszego zadania
wykonana zostanie kanalizacja deszczowa w ul. Reja a
następnie wykonana zostanie podbudowa drogi
i nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi krawężnikami. Kolejnym zadaniem będzie wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Prusa, od przejazdu
kolejowego do wysokości budynku ul. Prusa 27. Po
ułożeniu kanalizacji deszczowej odtworzona zostanie
tam nawierzchnia gruntowa ulepszona. Podczas realizacji tych robót wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu. Planowany termin zakończenia robót do 20 maja
2021r.
Znaczny przyrost ilości zgonów powoduje, że na
Cmentarzu Komunalnym w Piechowicach zostało
niewiele miejsc do pochówków. Burmistrz Miasta
Piechowice zlecił przygotowanie dokumentów do
zapytania cenowego na sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn.: Rozbudowa Cmentarza
Komunalnego w Piechowicach”. Teren, na którym ma

zostać docelowo powiększony cmentarz obejmuje
działki nr 47 i 46/3 obręb 0004 Piechowice tj. teren
pomiędzy sklepem „Biedronka” a cmentarzem. W założeniach do projektowania przewiduje się wytyczenie alejek, doprowadzenie wody do punktów czerpalnych, oświetlenie, drenaż terenu, wydzielenie kwater
do pochówków tradycyjnych, kwater do pochówku
urn oraz ewentualnie ścianę do pochówku urn. Projektant winien przewidzieć również budowę toalet i
wyznaczenie miejsca do składowania odpadów a także ogrodzenie terenu.
W budżecie Gminy zarezerwowano środki na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja
do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej
nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną. Zlecone zostanie sporządzenie projektu wykonawczego dla
zadania jw., na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego dla zadania pn: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Piechowice, w
zakresie kanalizacji sanitarnej.
Zakres dokumentacji projektowej i realizacji podzielony zostanie na 3 etapy:
Etap 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. 1 Maja do skrzyżowania ul.
Kryształowej z ul. Rzemieślniczą, z przekroczeniem
rzeki Mała Kamienna i przepompownią ścieków. Długość odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ok. 750 m,
Etap 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. Rzemieślniczą do skrzyżowania ul. Kryształowej z drogą krajową nr 3 z
przekroczeniem rzeki Kamiennej i przepompownią
ścieków. Długość odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ok. 760 m,
Etap 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zaułek. Długość odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ok.
180 m,
Dokumentacja projektowa obejmowała będzie również sporządzenie kosztorysów inwestorskich, które
umożliwią określenie, czy zarezerwowane środki w
budżecie Gminy pozwolą na wykonanie wszystkich
trzech etapów w roku bieżącym.
Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
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Uwaga - testy przesiewowe

R

ak jelita grubego to podstępny nowotwór, który
bardzo długo nie daje żadnych objawów. Pierwszym najprostszym badaniem, które umożliwia jego
wstępne wykrycie jest nieinwazyjny test na krew utajoną w kale.
Dzięki samorządowemu programowi pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych
dolnego odcinka przewodu pokarmowego-badanie na
krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn” powstałego dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz
Dolnośląskiego Centrum Onkologii takie badanie
wykonasz bezpłatnie w naszej gminie.
Miło nam poinformować, iż 15-tego lutego br.
Burmistrz Miasta Piechowice Jacek Kubielski podpisze deklarację współpracy z wicemarszałkiem
Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim na realizację programu „Profilaktyka i
wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego-badanie na
krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn” na rzecz
mieszkańców gminy Piechowice.
Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości osób
kwalifikujących się do badań przesiewowych w zakresie raka jelita grubego z terenu Miasta Piechowice.

W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć udział:
osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu
rodzinnego,
osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego
pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita
grubego,
osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.
Jeśli należysz do grupy objętej programem koniecznie zgłoś się do nas
Osoby chcące wziąć udział w akcji, powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach gdzie po wypełnieniu Ankiety
Uczestnictwa będą mogły pobrać bezpłatny zestaw
testowy do samodzielnego wykonania w domu.
Wykonany test należy złożyć w placówce z której został pobrany (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Piechowicach), a po około 14 dniach będzie gotowy
wynik badania. Zachęcamy do czynnego udziału w
Projekcie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piechowicach

Obowiązek właścicieli obiektu budowanego

P

rzypomina się o obowiązku nałożonym na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, wynikającym z treści art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane, tj. zapewnienia, dochowując
należytej staranności, bezpiecznego użytkowania
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych
oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem
człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne ( w tym opady śniegu ),
osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub
powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie
obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie

życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub
środowiska.
Przepis ten stanowi podstawę prawną zobowiązującą właściciela bądź zarządcę obiektu budowlanego do odśnieżania dachów obiektów budowlanych
oraz usuwania sopli lodowych.

Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej,
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
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Smog zabija !
Nie palmy byle czym, dbajmy o siebie i swoich bliskich

P

raktyka niekontrolowanego spalania odpadów jest
w Polsce niestety ciągle powszechna. Z raportu
GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2020” wynika
m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych
wytwarzane jest ponad 120 tysięcy ton pyłów. To kilka razy więcej niż łącznie emituje sektor produkcji i
transformacji energii (14,68), transport (23,30), a nawet procesy spalania w przemyśle (26,41). Do takiego
stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem
niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach,
kominkach czy na wolnym powietrzu. Co więcej, ci
mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie widzą w tym
żadnego problemu („dziadkowie i rodzice zawsze spalali śmieci”). Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że
obecnie odpadów jest dużo więcej i są to materiały o
znacznie bardziej złożonym i różnorodnym składzie
niż kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym produkty
ich spalania mogą równie różnorodne, nieprzewidywalne i często - bardzo szkodliwe.
Spalane śmieci uwalniają do atmosfery wiele trucizn.
Wdychane przez nas uszkadzają nam narządy wewnętrzne i wywołują wiele chorób. Szczególnie trujące
jest spalanie tworzyw sztucznych (tzw. plastików), czy
butelek po napojach (PET), opakowań na żywność,
worków foliowych, ale też gumy, lakierowanego drewna, mebli. Dym ze spalanych śmieci jest bardzo uciążliwy – jego nieprzyjemny, drażniący zapach może
powodować mdłości, zawroty głowy i senność. Najważniejsze jednak, że jest bardzo toksyczny. Domowy
piec osiąga zbyt małą temperaturę (200-500°C), aby
spalanie było skuteczne. Dlatego przez komin wydobywa się pył zawierający cząsteczki metali ciężkich,
tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i
furany. Szkodliwość tych substancji jest bardzo duża,

bo wydobywają się z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli
niewysokich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni. To uniemożliwia wyniesienie tych zanieczyszczeń na duże wysokości i rozproszenie przez
wiatr. Efektem jest lokalny wzrost ilości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.
Trucicielskie działanie domowego spalania śmieci
może objawić się dopiero po wielu, wielu latach. Zazwyczaj zachorowaniem na raka. Może też doprowadzić do zapalenia się sadzy w kominie albo zaczadzenia – śmiertelnego zatrucia organizmu tlenkiem
węgla, który nie ma zapachu ani koloru, więc jest niezwykle groźny. Wystarczy 1 kg spalonych butelek, folii
itp. żeby wytworzyć aż 280 litrów gazowego chlorowodoru! Z parą wodną tworzy kwas solny. Plastikowe
butelki i tworzywa sztuczne podczas powolnego spalania w niskiej temperaturze spalania domowego pieca zamieniają się w rakotwórczy gaz. Razem z dymem
przez komin wędrują silnie trujące związki. Opadają
zazwyczaj opodal domu, więc łatwo trafiają do naszych płuc. Pozostałe ilości spłukane deszczem przedostają się do wody, a z nią do naszego organizmu.
W Piechowicach największe przekroczenia norm
stężeń pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5 występują w czasie tzw. „sezonu grzewczego”. Aktualny
poziom oraz stan jakości powietrza jakim oddychamy
możemy sprawdzić poprzez miernik zamontowany na
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 lub stronę internetową www.esa.nask.pl
Andrzej Grysiński
Podinspektor ds. ochrony środowiska

Informator Piechowicki

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA: Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel: 75 75 48 900. Nakład: 1200 egz.
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Urząd Miasta w Piechowicach, SKŁAD I DRUK: TOP DRUK Sp z o.o., sp.k., topdruk24.pl, tel: 86 473 02 12.
Niezamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów.
Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane zdjęcia, teksty
w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Wersja elektroniczna Informatora Piechowickiego:
piechowice.eu/index.php/dla-mieszkanca/informator, kontakt mailowy do Wydawcy: redakcjiaip@piechowice.pl.
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Czy wiesz, czego nie wiesz o segregacji?

M

imo że w Piechowicach już drugi rok segregacja jest obowiązkiem, wiele osób wciąż pyta o
jej zasady. Często nie do końca mamy pewność, do
jakich pojemników powinny trafiać poszczególne
odpady. Wystarczy zapamiętać kilka podstawowych
zasad, aby segregacja odpadów stała się dla nas prostym nawykiem.
Surowce wtórne dzielimy na 4 frakcje, warto przygotować dla nich osobne worki lub pojemniki, co ułatwi
nam ich segregację. Znaczna ilość nieruchomości została już wyposażona przez właścicieli w odpowiednie pojemniki. Odpady, których dotyczy recykling to
szkło (zielony pojemnik), papier (niebieski), metale i
tworzywa sztuczne (żółty) oraz bioodpady (brązowy).
Wszystko poza tymi kategoriami należy do opadów
resztkowych (zmieszanych, 5 frakcja), a więc odpady,
które nie nadają się do umieszczenia w workach lub
pojemnikach na segregację (czarny pojemnik).
Pierwszy krok to właściwa ocena danego odpadu – z
jakiego materiału jest wykonany i do jakiego pojemnika powinien być wrzucony.
Proszę pamiętać, że nie segreguje się opakowań z
resztkami jedzenia . Przed wyrzuceniem powinny
one zostać opróżnione, ponieważ zanieczyszczą inne
surowce w pojemniku. Nie jest natomiast konieczne
płukanie butelek czy zrywanie naklejek.
Dobrą praktyką jest również odkręcanie nakrętek i
zgniatanie plastikowych butelek, kartonów, puszek
z aluminium, przez co oszczędzimy dużo miejsca w
koszu.
Niestety często zdarza się, że niektóre rodzaje odpadów wywołują w nas konsternację lub po prostu błędnie wrzucamy je do nieodpowiednich pojemników.
Warto przyswoić sobie następujące podziały:
POJEMNIK NA PAPIER
Tu trafia papier biurowy, kartony, torby, gazety, magazyny, opakowania papierowe. Nie wyrzucamy do niego jednak papieru zanieczyszczonego (np. tłuszczem),
odpadów higienicznych, papieru lakierowanego
i foliowanego itp.
POJEMNIK NA SZKŁO
Możemy tu wrzucić szklane butelki i słoiki bez nakrętek oraz opakowania szklane po kosmetykach. Jednak
nie każdy rodzaj szkła nadaje się do segregacji, np.
znicze, ceramika – porcelana, talerze czy szkło żaroodporne powinny trafić do odpadów zmieszanych.

POJEMNIK NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:
Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz metalowe: puszki, kartony po mleku i sokach, folia aluminiowa. Natomiast nie wrzucamy zabawek, opakowań
po farbach, lakierach, olejach, opakowań z gumy oraz
sprzętu elektronicznego i części samochodowych (nawet wykonanych z plastiku).
POJEMNIK NA BIOODPADY:
Nie wrzucamy tu popiołu, ziemi, kamieni, resztek
mięsnych, kości i odchodów zwierzęcych. Do tego
pojemnika powinno trafić wszystko, co jest organiczne i podlega rozkładowi, a więc np.: trociny, skoszona
trawa, kora drzew, gałęzie, liście, odpady spożywcze i
kuchenne.
PSZOK
Obok wyżej wymienionych kategorii jest jeszcze jedna
- inne odpady, tj. np. leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt
RTV i AGD, odpady budowlane, opony, które osobno powinny trafić do tzw. PSZOKów, czyli Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To
bardzo ważne, by trafiły właśnie tam, gdyż te artykuły podlegają specjalnemu przetwarzaniu ze względu
na zawarte w nich substancje toksyczne. Na przykład
jedna użyta bateria z zegarka elektronicznego jest w
stanie zatruć aż 400 litrów wody!
Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadów w lasach. Są to straty dla przyrody i państwa, które wydaje na oczyszczanie lasów z
odpadów rocznie aż 16 mln złotych.
Co zyskujemy na segregacji odpadów?
Pamiętajmy, że od naszej segregacji zależy to, ile drzew
ocalimy (papier), ile energii zaoszczędzimy (szkło), ile
ropy naftowej nie zużyjemy (tworzywa sztuczne) oraz
ile wartościowego nawozu uzyskamy dla życia organicznego (biodpady), a im mniej będzie w naszych
koszach odpadów, tym mniejszy obszar składowisk
i wynikających z nich zanieczyszczeń.. Dbajmy o to
razem!
Źródło opracowania: www.naszesmieci.mos.gov.pl

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości,
Geodezji i Ochrony Środowiska
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Nowe kart biblioteczne

O

d 1 marca br. każdy czytelnik przychodzący do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piechowicach
otrzyma bezpłatnie indywidualną, plastikową kartę
biblioteczną, którą będzie zobowiązany okazywać bibliotekarzowi przy każdym wypożyczeniu. W przypadku zniszczenia lub utraty karty jej duplikat będzie
wydawany odpłatnie.
Karty zostają wprowadzone, aby podobnie jak w innych bibliotekach podnieść komfort korzystania ze
zbiorów bibliotecznych. Nowa karta pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji zwrotów i wypożyczeń
księgozbioru. Zakup kart został zrealizowany ze środków finansowych Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Kinga Szczap
pracownik biblioteki w Piechowickim Ośrodku Kultury

CIEMNOŚĆ I ŚWIATŁO W GALERII POK

J

uż dwa kroki po przekroczeniu drzwi wejściowych
Piechowickiego Ośrodka Kultury można było znaleźć się w zupełnie innym świecie. W świecie intensywnych barw, cieni, rozmaitych świateł i efektów wizualnych. Wszystko to za sprawą nietypowej instalacji
pn. „W CIEMNOŚCI” prezentowanej w galerii POK
od 22 stycznia do końca lutego br.
„Tego jeszcze nie było!”, „Niesamowite wrażenie”, czy
po prostu „ Wow!”, to tylko kilka z licznych komentarzy wypowiedzianych po obejrzeniu instalacji, która
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Piechowic i okolic.
Obrazy namalowane z użyciem farb fluorescencyjnych powstały dzięki zaangażowaniu uczestników zajęć plastycznych, którzy przed pandemią spotykali się
w POK.
Resztę ekspozycji stanowiły elementy dekoracyjne pozwalające
na osiągnięcie ciekawych efektów
świetlnych.
Instalacja „W CIEMNOŚCI” dodawała optymizmu i edukowała.
Miała ona chociaż w niewielkim
stopniu oderwać nas od apatycznej, szarej codzienności w tych
„covidowych” czasach. Sprawić,
że każdy kto odwiedził bibliotekę
czy galerię poczuł odrobinę magii
i wyszedł z uśmiechem na twarzy.
Z tej możliwości chętnie korzystali nauczyciele i dzieci z klas I-III z

obu piechowickich Szkół Podstawowych oraz grupy
przedszkolne. Dzięki podziałowi poszczególnych klas
na małe grupki można było bezpiecznie i z zachowaniem reżimu sanitarnego przeprowadzić zajęcia edukacyjne połączone z zabawą plastyczną i zwiedzaniem
ekspozycji.
Mamy nadzieję, że instalacja „W CIEMNOŚCI” była
miłą odskocznią od codzienności dla każdego, kto ją
zobaczył.
Zdjęcia z instalacji „ W CIEMNOŚCI” można zobaczyć na portalu 24jgora.pl
link do artykułu: https://24jgora.pl/artykul/piechowicki-pok-zaprasza/1133386
Ewa Romańska
specjalista ds. realizacji wystaw POK
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Po raz kolejny w naszej Gminie organizacje
pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie
realizacji zadań publicznych.

Z

godnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
organ administracji publicznej zamierzający zlecić
realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Wysokość środków
publicznych jakie zostały przeznaczone na tym roku
na realizację tych zadań wynosi 120 000 zł.

z zakresu ekologii,

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

• przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom
społecznym poprzez edukację oraz organizowanie
zajęć dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych,

Przede wszystkim należy przypomnieć, że w przypadku administracji samorządowej podstawą do ogłoszenia konkursu jest uchwalony przez Radę Gminy
– Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program ten zawiera zakres zadań, których realizacja ma być zlecana organizacjom w formie wsparcia
lub powierzenia, a także wysokość środków planowanych na realizację programu oraz informacje o trybie
powoływania i działania komisji konkursowych, które
będą oceniać wnioski napływające od organizacji.

• ekologii i ochrony zwierząt, popularyzacji wiedzy
proekologicznej,

W ramach konkursu wspierane są zadania z zakresu:
1. promocji i ochrony zdrowia przez popularyzowanie
idei zdrowego trybu życia czy wspierania idei działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, organizowanie edukacji
prozdrowotnej, organizację wypoczynku dla dzieci, wspieranie integracji środowisk seniorów,
• upowszechniania kultury fizycznej, spotu i turystyki, w szczególności w środowisku dziecięcym i młodzieżowym, działania obejmujące m.in.
szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych,
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
zawodów czy bezpieczne zagospodarowanie czasu
wolnego,
• wspomagania rozwoju kultury, sztuki, wspierania
dziedzictwa narodowego, organizowania przedsięwzięć artystycznych lub imprez kulturalnych,
• turystyki i krajoznawstwa, popularyzacji wiedzy

• ratownictwa i ochrony ludności,
• działalności wspomagającej rozwój wspólnoty
lokalnej,
• oświaty i edukacji,

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie
do tego powołana komisja konkursowa.
Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się m.in.: możliwość
realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji
zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania; proponowaną jakość wykonania
zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3
ust. 3 będą realizować zadanie publiczne. W przypadku wsparcia wykonania zadania publicznego zwraca
sięuwagę na planowany udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego. Ponad to uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową
wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. Analizuje się
także i ocenia realizację zadań publicznych zleconych
organizacji w latach poprzednich, jeśli taka sytuacja
miała miejsce, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych pieniędzy.

Anna Szalej-John
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury,
sportu i organizacji pozarządowych
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Obóz piłkarski

łodzi zawodnicy Lechii Piechowice w czasie minionych ferii zimowych w dniach 9 – 16 stycznia przebywali na obozie piłkarskim w Nowej Rudzie.
Na obiektach miejscowego Centrum Turystyczno-Sportowego pod okiem trenerów Marcina Ramskiego i Michała Mackiewicza w zajęciach brało udział
trzydzieścioro dzieci w wieku 8 – 14 lat.
W ramach współpracy z Domem Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie w obozie sportowym
uczestniczyło także troje jego wychowanków.
Pomimo zdecydowanie zimowych warunków jakie
piłkarze zastali na miejscu treningi odbywały się dwa
razy dziennie na sztucznym boisku. Oprócz boiska, do
dyspozycji piłkarzy pozostawały dodatkowo dwie sąsiadujące z nim hale sportowe.
W ramach poszczególnych jednostek treningowych
rozegrano również sparingi z zespołami Ślęzy Wrocław oraz Śląska Świętochłowice. Drużyna młodzików

Lechii pokonała wrocławian 4:3 i zremisowała 2:2 z
rówieśnikami z Górnego Śląska.
Nie lada atrakcją, ale i wyzwaniem był mecz kontrolny
piechowickich trampkarzy przeciwko żeńskiej ekipie
trampkarzy Ślęzy Wrocław. Piłkarkom z Wrocławia
udało się strzelić cztery bramki i zachować po swojej
stronie czyste konto. Zwycięstwem 2:1 zakończył się
także sparing trampkarzy ze Śląskiem Świętochłowice.
W trakcie obozu nie ograniczano się tylko do aktywności sportowej i treningów. Uczestnicy obozu odbyli
z przewodnikiem niezwykle atrakcyjną wycieczkę do
Kopalni Złota w Złotym Stoku.
Po powrocie ze zgrupowania młodzi piłkarze trenują
w dalszym ciągu na własnych obiektach przy Szkole
Podstawowej nr 1 i już nie mogą się doczekać kolejnego wyjazdu na obóz sportowy, tym razem w lipcu do
Pobierowa. Więcej informacji i zdjęć można zobaczyć
na stronie internetowej klubu:
http://lechia-piechowice.futbolowo.pl/
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Informacje z Dwójeczki…..
* Wesołe ferie z Dwójką:
Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie
klas najmłodszych mogli korzystać z zajęć zaproponowanych im przez szkołę. Każdy dzień składał się
z takich elementów jak zajęcia sportowe, zajęcia manualne, logiczne i kulinarne. Spośród wielu atrakcji
największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
sportowe. Były to gry i zabawy w sali gimnastycznej,
także rozgrywki w tenisa stołowego. Podczas zajęć nie
obyło się bez nauki przygotowania ulubionych potraw. Dzieci piekły gofry, robiły hiszpańskie placuszki
i kolorowe przysmaki. Nie zapomniały o dokarmianiu
ptaków w zimie. Codziennie dosypywały im ziarenka
do karmników. Pomysłowością wykazały się podczas
układania konstrukcji z klocków, artystycznym entuzjazmem w trakcie wykonywania prac plastycznych.
*Wycieczka do Piechowickiego Ośrodka Kultury:
Uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej wzięli
udział w ciekawych zajęciach zorganizowanych w Piechowickim Ośrodku Kultury. Była to nietypowa instalacja zatytułowana „W ciemności”. Dzieci miały okazję zobaczyć ciemność i światło. Z zainteresowaniem
śledzili obrazy fluo - światłocienie, rozmaite efekty
wizualne, nieznane im kolory, codzienne przedmioty
w niecodziennej formie efektownie oświetlone. Dodatkową atrakcją była możliwość samodzielnego wykonania przez uczniów pracy plastycznej farbami fluoroscencyjnymi. Prace te okazały się niespodzianką,
ponieważ po podświetleniu dały niesamowity efekt.
Dziękujemy za możliwość udziału w zajęciach i dostarczenie niecodziennych wrażeń.
* Nie tylko nauka:
Szkoła to nie tylko nauka. Przekonali się o tym
uczniowie z klasy II A wywołując „burzę śnieżną”. Do
wykonania tego zjawiska wystarczyła oliwka, biała
farba plakatowa, sypki brokat, szklanka wody, tabletki musujące. Efekt był niesamowity. Cząsteczki białej
farby z brokatem unosiły się w górę dając efekt kolorowej burzy. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
pamiętali o jednym z najważniejszych dni w styczniu:
Dniu Babci i Dziadka. Niespodziankę w formie nietypowych laurek wykonali uczniowie klasy pierwszej i
trzeciej. Natomiast uczniowie klasy drugiej stworzyli
gazetkę pt. „Najlepsza Babcia i Dziadek na świecie”. W
niej opisały swoje kochane babcie i kochanych dziadków oraz wykonali ich portrety. Dzięki temu działaniu utrwaliły umiejętność tworzenia opisu, estetykę
wykonania pracy oraz poznały budowę tekstów prasowych.

* Pomagamy bo kochamy:
W szkole gościliśmy przedstawiciela organizacji
na rzecz zwierząt „Pomagamy bo kochamy” z Jeleniej
Góry. Od września dzieci zbierały karmę dla zwierząt
ze schroniska. 22 stycznia, na ręce przedstawiciela
organizacji, przekazana została zebrana przez dzieci
karma dla zwierząt. Dziękujemy za zaangażowanie i
otwarte serca dzieciom i ich rodzicom. „Pomagamy,
bo kochamy” to organizacja non profit, istnieje dzięki
datkom ludzi dobrej woli.
*Konkury:
Staramy się angażować uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział
w licznych konkursach. W Konkursie z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia licznie wzięli udział
uczniowie klas młodszych. Tegoroczny przebiegał
pod hasłem „Witaminowy zawrót głowy”. Wystarczyło
wykonać dowolną potrawę, przekąskę lub smakołyk,
następnie zrobić zdjęcie i wysłać. Nagrodzeni w konkursie zostali: Adamczyk Stasiu, Kubasiewicz Tymon,
Dybciak Bartosz, Fiedorowicz Bartosz, Juszka Maja,
Kopczyńska Oliwia, Pietruszka Emilka, Sienicz Maja,
Ruda Artur, Uziałko Marcel, Zarówny Jan, Żaczkowski Michał, Pietruszka Marcin, Pietruszka Robert. W
konkursie na wykonanie kartki w języku angielskim
nagrody otrzymali w klasach I-III : Bartnicka Antosia,
Łuczak Oliwier, Zając Oskar.
W klasach starszych nagrodzono Bymś Karolinę, Kossowicza Jakuba oraz Głąbika Gabriela. Gratulacje należą się Skibińskiej Annie, która zakwalifikowała się
do etapu powiatowego konkursu zDolny Ślązak z historii. W Ogólnopolskim Konkursie „ Orzeł Matematyczny” najlepszą okazała się Anna Mucharska z klasy
VI B zajmując VIII miejsce w kraju i zdobywając tytuł
laureata. Pozostali uczniowie, których wyróżniono to:
Frygiel Oskar klasa VI B, Pietruszka Robert klasa VI
A, Skibińska Anna klasa VII A.
*Gratulacje:
28 stycznia 2021 roku zakończyliśmy pierwszy semestr nauki. Kolejny semestr, w którym sytuacja w
kraju zmusiła do realizacji zajęć w systemie online.
Drodzy Uczniowie. Za Wami okres wytężonej pracy,
czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Gratulujemy Wam wszystkim. A szczególnie
tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Na
szczególne uznanie zasługują Ci, którym udało się
uzyskać średnia z poszczególnych przedmiotów wyższą niż 4,50. Najwyższe średnie uzyskali uczniowie:
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Konrad Krasowski kl. V A (5,58), Skibińska Anna kl.
VI B (5,36), Mucharska Anna kl. VI B (5,25), Krystowski Antoni kl. VI A(5,18), Wrońsk Justyna kl. V
A (5,10), Matyja Kacper k l. VI A(5,08), Pietruszka
Robert kl. VI A (4,83), Baranowski Nikodem kl. V
A (4,82), Rzemek Wiktoria kl. VI A (4,75), Lewkowicz Piotr kl. V A (4,73), Garboliński Michał kl. VI
A (4,69), Pochłód Inez kl. V A (4,66), Jaracz Konrad
kl. VI A (4,46), Bymś Karolina kl. VII A (4,63), Sokołowski Mikołaj kl. VI A (4,63), Chrastek Lena kl.
VI B (4,57), Warchoł Bianka kl. VII A (4,54). Gratulujemy Uczniom i ich Rodzicom.Szanowni Rodzice.
Serdecznie dziękujemy za współpracę, za wszelkie
działania wspierające naszą szkołę, za zrozumienie
oraz zaangażowanie oraz pomoc w czasie kształcenia

D

na odległość.
*Podziękowania:
Dziękujemy wszystkim osobom życzliwym szkole,
które nieodpłatnie przekazały wszelkie materiały czy
też wykonały różne prace na terenie placówki, nie zawsze chcące ujawniać swoje dane. Szukamy Przyjaciół
i sponsorów, występujemy z prośbami do różnych firm
czy instytucji. Wiele ciekawych książek wzbogaciło
szkolną bibliotekę wspieraną takimi wydawnictwami
jak Preston Publishing, MM Publications, Egmont,
Fragment czy też wydawnictwo Piętka.
		
				
Agata Szpala
Nauczyciel biblioteki

Styczeń w Chatce Puchatka

ostojnie, radośnie, kolorowo i rodzinnie mijał
styczeń i początek lutego w Chatce Puchatka.

Naszą codzienność uświetniły obchody Światowego Dnia Kubusia Puchatka. Wszakże to gospodarz
naszego przedszkola. W tym dniu dzieci bawiły się w
grupach, brały udział w konkursach o Stumilowym
Lesie, kolorowały obrazki z bohaterami bajki, przebierały się za postacie z bajki. Niespodzianką były torty
oraz „małe co nie co” od Kubusia Puchatka- ciut słodyczy oraz słoiczek miodku. Dziękujemy Kubusiowi
za wszystkie niespodzianki.
Kilka dni później kolejne świętowanie. Tym razem
przedszkolaki przygotowały niespodziankę dla Babć i
Dziadków. Niestety w tym roku nie mogliśmy gościć
ich w progach przedszkola, ale wychowawcy udostępniali nagrania z występów dzieci. Zapewne nie kryli
uśmiechu, jak i łez wzruszenia, gdy oglądali występy

dzieci, słuchali pełnych ciepłych słów wierszy, piosenek, tańców. W dniu 22 stycznia, jako prezent dla
Babć i Dziadków grupa Mądre Sowy poprzez wystawienie jasełek przypomniała nam jeszcze raz wydarzenia z Bożego Narodzenia.
Początek lutego zapisał się w naszej kronice jako
czas zabawy dla wszystkich, ale wyjątkowo uroczyście
dla najmłodszych dzieci - Pszczółek. Stały się one bowiem w pełni prawowitymi przedstawicielami przedszkolnej społeczności. To bardzo ważny moment.
Wszystkie Maluszki dzielnie się spisały, stanęły na wysokości zadania, otrzymały pamiątkowe odznaczenia
przedszkolaka. Świętowały przy tańcach i zabawach.
Był również przygotowany na tę okazję tort. Rodzice
mogą być dumni ze swoich pociech. Z każdym dniem
stają się coraz odważne. Pozostałe grupy w tym dniu
bawiły się w najlepsze pod wodzą wodzireja na zabawie karnawałowej. Przyszły do przedszkola przebrane
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w karnawałowe stroje, dekorowały swoje sale, wykonywały maski. Każda z grup miała swój czas na pląsy, wytwarzanie deszczu z kolorowych piłeczek, czy
kolorowego konfetti. Zamieniali się w węże i kowbojów, chowali się pod chustą animacyjną. Zabawa była
przednia... Już czekamy na następny rok.
Dyrektor przedszkola , nauczyciele oraz pracownicy przedszkola pragną podziękować Radzie Ro-
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dziców za ufundowanie pamiątek uświetniających
uroczystość ,,Pasowania na Przedszkolaka” w grupie „Pszczółki”, natomiast wszystkim rodzicom za
przygotowanie smakołyków dla naszych milusińskich z okazji „Balu karnawałowego”
Anna Kubasiewicz,
wychowawca w Przedszkolu Samorządowym nr 1
w Piechowicach

„NARTY SUNĄ, SANKI JADĄ, ŁYŻWY ZNACZĄ ŚLAD
ZYGZAKÓW, CZYLI POZNAJ SPORTY ZIMOWE”

K

www.ps2piechowice.szkolnastrona.pl

olejne spotkanie w ramach programu
„Przedszkolaku - przyroda Cię potrzebuje” pt. „Narty suną,
sanki jadą, łyżwy znaczą ślad zygzaków, czyli poznaj sporty zimowe” zrealizowaliśmy zdalnie. Dostarczone materiały multimedialne przez edukatora KPN było urozmaiceniem zimowych zabaw
na śniegu. Podczas spotkania dzieci poznały historię i tradycje
saneczkarstwa w Karkonoszach. Miały możliwość zobaczenia
unikatowych zdjęć sań, dowiedziały się, że sanie najpierw służyły
ludziom do przewozu towarów zimą i zwożenia siana latem. Dopiero ok. 100 lat temu ktoś wpadł na pomysł zjazdu saniami z samego grzbietu Karkonoszy na dół, co okazało się to ogromną rozrywką i stało się bardzo popularne. Do zjazdów służyły specjalne
sanie, nazywane ROGATYMI. Podczas dzisiejszego spotkania
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dzieci poznały również inne sporty
uprawiane w Karkonoszach, jak skoki
na nartach, zjazdy na nartach oraz biegi na nartach. Były zdziwione, że kiedyś
w Szklarskiej Porębie była skocznia, ale
bez trudu rozpoznały skocznię w Karpaczu. Spotkanie zakończyliśmy przypomnieniem zasad bezpiecznej zabawy
na śniegu. Po zajęciach Starszaki bez
trudów ułożyły historyjkę obrazkową
na temat bezpiecznej jazdy na nartach.

Nauczyciel Grupy MISIE
mgr Grażyna Popera

„I ETAP JESIENNO-ZIMOWY PROJEKTU „ZDROWO
JEM, WIĘCEJ WIEM” FUNDACJI BOŚ”
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ealizując działania pierwszego etapu konkursu
„Zdrowo jem, więcej wiem”, dzieci z grupy „Misie” wykonały wszystkie pięć zadań oraz promowały
wiedzę wśród rodziców i kolegów z młodszych grup.
Starszaki poszerzały wiedzę na temat zdrowego odżywiania, wyrabiały prawidłowe nawyki żywieniowe, a
także nabywały umiejętności współdziałania w grupie. Program skierowany do dzieci angażował również
rodziców przez współuczestnictwo w wykonywanych
działaniach.
Podczas pierwszego zadania - „Poznajemy owoce i
warzywa”, Misie poznały budowę owoców na podstawie samodzielnie zebranych w sadzie przedszkolnym
jabłek, upiekły jabłecznik na miodzie, wykonały owocowe szaszłyki dla rodziców i ogórkowe koreczki dla
grupy „Żabek”. Próbowały też przetworów z warzyw
i owoców przygotowanych przez rodziców. W domu
przygotowywały kolorowe kanapki, które wspólnie z
rodzicami zjadły.

P
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Realizując zadanie „Cukier, nie - dziękuję”, starszaki
spotkały się z pszczelarzem, poznały życie i zwyczaje
pszczół i dowiedziały się jak powstaje miód.
W ramach konkursu plastycznego „Jem owoce i warzywa” powstały kolorowe prace, a w konkursie na
„Reklamę zdrowych słodyczy” powstały filmiki reklamowe przy pomocy rodziców i bliskich.
W ramach realizacji zadania „Dzielimy się wiedzą Kolorowy talerz” dzieci wykonały kolorowe, zdrowe
kanapki i ogórkowe koreczki dla młodszych grup.
Również z okazji urodzin zamiast słodyczy przynoszą
owoce. Nasza kuchnia przedszkolna serwuje dzieciom
także dużo warzyw i owoców, które zjadane są niejednokrotnie z dokładką.
Nauczyciel Grupy MISIE
mgr Grażyna Popera

„ ZIMOWE ZABAWY”

iękna Pani Zima postanowiła nas odwiedzić i
sprawiła nam wielką radość. Dzieci, które uczęszczały do przedszkola w czasie ferii zimowych miały
pod dostatkiem śniegu, dlatego przedszkolaki dbając o zdrowie i hartując organizm wyszły do przedszkolnego ogrodu, podziwiały krajobraz w zimowej
szacie, ale co najważniejsze oddały się zimowemu
szaleństwu. Jednak zanim wyszliśmy, w przedszkolnych salach rozmawialiśmy o odpowiednim ubiorze,
jak również o bezpieczeństwie w czasie zimowych
zabaw. Kiedy wyszliśmy na podwórko dzieci rzucały

śnieżkami do celu, odgadywały i porównywały czyje
ślady zostały odbite na śniegu, oraz co najważniejsze
w zimowych zabawach ulepiły piękne bałwany, które
zdobiły nasz ogród. Nie zapomnieliśmy też o ptakach,
które bardzo często przylatują do naszych karmników.
Z czerwonymi noskami i z uśmiechami na twarzach
wracaliśmy do naszych sal. Życzymy sobie więcej tak
pięknych zimowych dni.
Nauczyciel Grupy ZAJĄCZKI
mgr Kamila Romańska
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